ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΚ9-Τ8Ο

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 8/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 108/2012
«Πεξί αλακνξθώζεσο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 9 Απξηιίνπ 2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 16:30, ζπλήιζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
8/05-04-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ..
1.
Κηραιόπνπινο Κηραήι
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ.. 2.
Σζάθνο Θσλ/λνο
3.
Κέληεο Γεώξγηνο
Γξακκαηέαο Γ..
3.
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
13. Ιύξαο Υαξάιακπνο
14. Καξνύζεο Υξάιακπνο
15. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
17. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
18. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
19. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
20. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
21. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
22. Υαξακήο Αληώληνο
23. Υξηζηάθνο ηαύξνο
24. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο
Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Θνπξθνύιεο Υαξάιακπνο Άλσ Θαζηαλέαο, αξκπάλεο Ιάκπξνο
Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Αξηηληόο
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Υξηζηνθνξάθεο
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Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ.
Παληαλάζζεο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ, Ρνβάηζνο Κηραήι Σ.Θ. Υάξαθα.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Υαξακήο Αληώληνο. Θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ν θ. Θνιιηάθνο Ησάλλεο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θα Παλαγηώηα Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ (ελ απνπζία ηνπ
εηζεγεηή θνπ Ησάλ. Θνιιηάθνπ), ε νπνία είπε ηα εμήο:
αο ζέησ ππόςε ηελ από 5/4/2012 Δηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ &
Ινγηζηεξίνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, από ηελ νπνία πξνθύπηεη αλάγθε
αλακόξθσζεο ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2012 θαη ε νπνία έρεη σο εμήο:
Κε ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΘ 114/59 ηεύρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Γηαξθνύληνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο απαγνξεύεηαη κεηαθνξά πηζηώζεσο από
θεθαιαίνπ εηο θεθάιαηνλ θαη από άξζξνπ εηο άξζξνλ.
2. Δμαηξεηηθώο πιελ ησλ ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ δη' εθηέιεζηλ
έξγσλ, πεξί ώλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ θώδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά
πηζηώζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνύ ή θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο επαύμεζηλ άιιεο
πηζηώζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνϋπνινγηζκό ηνπ απηνύ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο
δεκηνπξγία πηζηώζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ
πξνϋπνινγηζκώ.
3. Ζ θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηώζεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα
θαη άξζξα, πξνο αύμεζηλ ησλ πηζηώζεσλ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλόκελα πνζά ή
λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ λα δεκηνπξγεζνύλ νζάθηο πξόθεηηαη πεξί
απξνόπηνπ δαπάλεο.
4. Πξνο πξόιεςηλ ελδερνκέλεο αλεπαξθείαο ησλ πηζηώζεσλ δη' απξνόπηνπο δαπάλαο,
αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ δήκνπ πίζησζηο ππό ίδηνλ θεθάιαηνλ ππό ηίηινλ
«Απνζεκαηηθόλ» θαη άξζξνλ ππό ηνλ ηίηινλ «Πνζόλ δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ
πηζηώζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο
κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ».
5. Γηα ηελ πιεξεζηέξαλ από πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινύζεζηλ θαη εκθάληζηλ ηεο
θηλήζεσο ησλ δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο
άξζξνπ απμνκεηώζεσλ ησλ πηζηώζεσλ, ε κεηαθνξά ηνύησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε
παξαγξάθσ 4 ηνπ παξόληνο πξνβιεπνκέλνπ Θεθαιαίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ».
ύκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 3536/07, ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ
ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ αλακνξθώζεηο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ο.Σ.Α., ζπλνδεπόκελεο από
ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Ζ πξνζεζκία ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 149 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ.
3463/2006, ζηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Σα αξκόδηα όξγαλα πνπ ελεξγνύλ
θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ,
αλεμάξηεηα από ηπρόλ πνηληθή επζύλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζύλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην
ηνπ λ. 3463/2006.
Δπεηδή έρνπλ πξνθύςεη επείγνπζεο αλάγθεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο ηξέρνληνο έηνπο, παξίζηαηαη αλάγθε δεκηνπξγίαο
πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ απηώλ.
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηό, πξέπεη λα πξνεγεζεί ε κεηαθνξά πηζηώζεσλ, από
ζπγθεθξηκέλνπο Θ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζηνπο νπνίνπο απηέο είλαη
εγγεγξακκέλεο, ζην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα
κεηαθνξά από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ Γεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
λέσλ πηζηώζεσλ θαη ελίζρπζε ππαξρνπζώλ:
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1. Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο κε ηίηιν «Κειέηε ράξαμεο δεκνηηθήο πεξηθεξεηαθήο νδνύ
Κνιάσλ» πνζνύ 35.000,00 €
2. Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο «Κειέηε γεσηερληθώλ εξεπλώλ ζην Ιύθεην Λεάπνιεο ηεο ΓΔ
ΒΟΗΧΛ» πνζνύ 8.900,00 €
3. Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο «Κειέηε γεσηερληθώλ εξεπλώλ ζην Ιύθεην Κνιάσλ ηεο ΓΔ
ΚΟΙΑΧΛ» πνζνύ 8.900,00 €.
4. Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο «Κειέηε αλάπιαζεο παξαιηαθνύ κεηώπνπ ΓΔ
ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» πνζνύ 31.000,00 €.
5. Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο «Γηακόξθσζε ρώξνπ ζην Γεκ. Θαηάζηεκα ΓΘ ΛΔΑΠΟΙΖ»
πνζνύ 4.500,00 €.
6. Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Γηάλνημε θαη δηακόξθσζε δξόκνπ πξνο εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ
Δπζηξαηίνπ ζηελ ΣΘ ΦΑΡΑΘΙΟΤ ηεο ΓΔ ΒΟΗΧΛ πνζνύ 12.000,00 €.
7. Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα μύιηλνπ ζηεγάζηξνπ ζηελ ΣΘ
ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» πνζνύ 4.500,00 €.
8. Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο Απνθαηάζηαζε απξόβιεπησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ηεο
6εο & 7εο Φεβξνπαξίνπ 2012 πνζνύ 14.304,90 €.
9. Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο κε ηίηιν «Θαζαξηζκόο-ζπληήξεζε δξόκσλ απνηέιεζκα
έληνλεο θαθνθαηξίαο ζηελ ΣΘ ΡΔΗΥΑΗΑ» πνζνύ 8.241,00 €.
10. Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληα ρώξνπ αιηεπηηθνύ
θαηαθπγίνπ ζηε ζέζε «ΠΗΙΑ» ηεο ΓΔ ΑΧΠΟΤ, πνζνύ 4.797,00 €.
11. Δλίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο Θ.Α 30-6662.001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθνύ
αζθαιηνκίγκαηνο θαη ζθπξνδέκαηνο γηα επνύισζε ιάθθσλ» κε ην πνζό 4.627,11 €.
12.Γεκηνπξγία λέαο πίζησζεο κε ηίηιν «Δπηζηαζία ηνπ έξγνπ πδξνγεώηξεζεο ζηε ζέζε
ΘΟΠΡΗΔ ζηε ΓΔ ΕΑΡΑΘΑ» πνζνύ 8.125,75 €.
13.Δλίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο ηνπ Θ.Α 25-6662.002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
εθνδίσλ –αληαιιαθηηθώλ ππεξεζίαο ύδξεπζεο (2011 ζπλερηδόκελε ζύκβαζε)»
κε ην πνζό ησλ 3.668,14 €.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
•
ηελ παξ 5 άξζξν 23 Λ. 3536/07
•
ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΘ 114/59 ηεύρνο Α')
•
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο έηνπο 2012, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ
αξηζ. 28/2012 απόθαζε ηνπ Γ.. θαη αλακνξθώζεθε κε ηελ 93/2012 όκνηα θαη εγθξίζεθε κε ηελ
αξηζ. 4608/684/29-3-2012 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Ζ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ
Α. Σε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ πηζηώζεσλ:
ηνλ Θ.Α 30-7412.001 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν «Κειέηε ράξαμεο δεκνηηθήο
πεξηθεξεηαθήο νδνύ Κνιάσλ» πνζνύ 35.000,00 €. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί
δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 30-7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο».
ηνλ Θ.Α 30-7411.015 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν «Κειέηε γεσηερληθώλ εξεπλώλ
ζην Ιύθεην Λεάπνιεο ηεο ΓΔ ΒΟΗΩΛ» πνζνύ 8.900,00 €. Σν πνζό απηό ζα
κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 30-7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο».
ηνλ Θ.Α 30-7411.016 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν «Κειέηε γεσηερληθώλ
εξεπλώλ ζην Ιύθεην Κνιάσλ ηεο ΓΔ ΚΟΙΑΩΛ» πνζνύ 8.900,00 €. Σν πνζό
απηό ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 30-7413.017 κε ηίηιν
«Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο».
ηνλ Θ.Α 30-7412.002 ζα γξαθεί λέα πίζησζε
κε ηίηιν «Κειέηε αλάπιαζεο
παξαιηαθνύ κεηώπνπ ΓΔ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» πνζνύ 31.000,00 €. Σν πνζό απηό ζα
κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 30-7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο».
Κεηά ηα αλσηέξσ ν Θ.Α 30-7413.017 «Κειέηεο Γήκνπ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» κε αξρηθή πίζησζε
244.650,00 € ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 160.850,00 €.
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ηνλ Θ.Α 30-6261.004 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν «Γηακόξθσζε ρώξνπ ζην δεκ.
θαηάζηεκα ΓΘ ΛΔΑΠΟΙΖ» πνζνύ 4.500,00 €. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην
Απνζεκαηηθό.
ηνλ Θ.Α 30-7333.005 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν «Γηάλνημε θαη δηακόξθσζε
δξόκνπ πξνο εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ ζηελ ΣΘ ΦΑΡΑΘΙΟΤ ηεο ΓΔ
ΒΟΗΩΛ» πνζνύ 12.000,00 €. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην Απνζεκαηηθό.
ηνλ Θ.Α 30-7135.015 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν «Πξνκήζεηα μύιηλνπ
ζηεγάζηξνπ ζηελ ΣΘ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» πνζνύ 4.500,00 €. Σν πνζό απηό ζα
κεηαθεξζεί από ην Απνζεκαηηθό.
ηνλ Θ.Α 30-6262.006 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε απξόβιεπησλ
δεκηώλ από ηελ Θενκελία ηεο 6εο & 7εο Φεβξνπαξίνπ 2012» πνζνύ 14.304,90
€. Σν πνζό απηό ζα κεηαθεξζεί από ην Απνζεκαηηθό.
Ζ πίζησζε απηή δεκηνπξγείηαη θαηόπηλ ηεο αξηζ. 59/2012 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, ε νπνία ζην απνθαζηζηηθό κέξνο αλαθέξεη όηη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζα πξνβεί ζηε ιήςε απόθαζεο
–αλακόξθσζεο γηα ηελ εγγξαθή ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ «Απνθαηάζηαζε απξόβιεπησλ
δεκηώλ από ηελ Θενκελία ηεο 6εο & 7εο Φεβξνπαξίνπ», ζύκθσλα κε ην άξζξν 158 παξ. 7 ηνπ Λ.
3463/06.
ηνλ Θ.Α 30-6262.007 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν «Θαζαξηζκόο-ζπληήξεζε
δξόκσλ απνηέιεζκα έληνλεο θαθνθαηξίαο ζηελ ΣΘ ΡΔΗΥΑΗΑ» πνζνύ 8.241,00
€. Σν πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην Απνζεκαηηθό
ηνλ Θ.Α 30-6262.008 ζα γξαθηεί λέα πίζησζε κε ηίηιν
«Απνθαηάζηαζε
πεξηβάιινληα ρώξνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ζηε ζέζε «ΠΗΙΑ» ηεο ΓΔ ΑΧΠΟΤ,
πνζνύ 4.797,00 €. Σν πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην Απνζεκαηηθό.
Ο Θ.Α 30-6662.001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθνύ αζθαιηνκίγκαηνο θαη
ζθπξνδέκαηνο γηα επνύισζε ιάθθσλ», ζα εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 4.627,11 €
θαη ζα εκθαλίδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 19.627,11 €. Σν πνζό ησλ 4.627,11 € ζα
κεηαθεξζεί από ην Απνζεκαηηθό.
Γηα ηνπο αλσηέξσ Θ.Α 30-6262.007, 30-6262.008, 30-6662.001 αλαθέξνπκε ηα εμήο:
ύκθσλα κε όζα νξίδεη ην άξζξν 72 παξ. 1δ ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από ηα έληνλα
θαηξηθά θαηλόκελα πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή ζηηο 11, 12 θαη 13 Καξηίνπ 2012, ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηηο 40, 41 θαη 42 απνθάζεηο ηεο, αλέζεζε εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο κε
ηελ δηαδηθαζία ηνπ εθηάθηνπ. ην άξζξν 158 παξ. 7 ηνπ λ. 3463/2006 νξίδεηαη όηη ζηηο
πεξηπηώζεηο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο
έξγσλ όηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πίζησζε ή
απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη ζηελ
πξώηε, κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
ηνλ Θ.Α 25-6262.013 ζα γξαθεί λέα πίζησζε κε ηίηιν «Δπηζηαζία ηνπ έξγνπ
πδξνγεώηξεζεο ζηε ζέζε ΘΟΠΡΗΔ» ζηε ΓΔ ΕΑΡΑΘΑ πνζνύ 8.125,75 €. Σν
πνζό ζα κεηαθεξζεί από ην Απνζεκαηηθό.
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή –βειηίσζε γεώηξεζεο θαη επέθηαζε αγσγνύ
κεηαθνξάο ύδξεπζεο Γ ΕΑΡΑΘΑ» θαη γηα ηελ επηζηαζία θαηαζθεπή πδξνγεώηξεζεο θαη ηελ
ζύληαμε ζρεηηθήο γεσινγηθήο έθζεζεο, δεκηνπξγήζεθε αλάγθε πξόζιεςεο ηδηώηε, ν νπνίνο
δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη εκπεηξία γηα ην έξγν, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 8 παξ.3 ηνπ Π.Γ 181/87. ύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο πξώελ Γεκάξρνπ ΕΑΡΑΘΑ αξηζ.
πξση. 3120/10 πξνζειήθζε ν γεσιόγνο Υξίζηνο Φίιεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 5/3/2012
απεζηάιε ν ζρεηηθόο ινγ/ζκόο πηζηνπνίεζεο από ην Σκήκα πγθνηλσληαθώλ, Θηηξηαθώλ Έξγσλ
θαη Ζιθ/θσλ, εκαηνδόηεζεο θαη Τδξαπιηθώλ Δγγεηνβειηησηηθώλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο, πνζνύ
6.606,30 € πιένλ ΦΠΑ 23%(1.519,45 €) ζύλνιν 8.125,75 €.
Κεηά από ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, ην Απνζεκαηηθό Θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κε ην πνζό
ησλ 274.001,71 €.
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Ο Θ.Α 25-6662.002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εθνδίσλ – αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο» ζα
εληζρπζεί κε ην πνζό ησλ 3.668,14 € θαη ζα εκθαλίδεηαη πιένλ κε ην πνζό 16.440,65 €. Σν
πνζό ησλ 3.668,14 € ζα κεηαθεξζεί από ηνλ Θ.Α 25-6262.003 κε ηίηιν «πληήξεζε –επηζθεπή
δηθηύσλ ύδξεπζεο» πνζνύ 60.000,00 €, ν νπνίνο κεηά ηελ αλακόξθσζε ζα εκθαλίδεηαη κε ην
πνζό ησλ 56.331,86 €.
ηνλ αλσηέξσ Θ.Α. 25.6662.002 έηνπο 2011 είρε εγγξαθεί πίζησζε πνζνύ 64.310,43 € γηα
«Πξνκήζεηα εθνδίσλ–αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο». Σν αλσηέξσ πνζό κεηά από δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία ζπκβαζηνπνηήζεθε ζηελ αλάδνρν εηαηξία Βίιιηαο-Ληόβνινο Ο.Δ. Σν έηνο 2011 γηα ην
ζθνπό απηό εληαικαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο ύςνπο 47.869,78 € (30.561,88 € κε ην 732/12.10.11
ΥΔΠ θαη 17.307,90 € κε ην 953/05.12.11 ΥΔΠ) θαη έκεηλε ππόινηπν σο ζπλερηδόκελν γηα ην έηνο
2012, ην πνζό ησλ 16.440,65 € (64.310,43-47.869,78). Δθ παξαδξνκήο κεηαθέξζεθε πνζό
12.772,51 αληί ηνπ νξζνύ 16.440,65, γηα ην ιόγν απηό πξέπεη ν Θ.Α.Δ. 25.6662.002 λα εληζρπζεί
θαηά 3.668,14€ πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη ε δεηνύκελε δαπάλε.
Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ ΘΑ 40-7413.009 «Κειέηε ηξνπνπνίεζεο ππάξρνληνο ΓΠ
Κνιάσλ», ν νπνίνο ιαλζαζκέλα γξάθηεθε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό, ζην νξζό «Κειέηε
ηξνπνπνίεζεο ρεδίνπ Πόιεσο Κνιάσλ».
Β. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη έληαμε ζ’ απηό, ηνπ έξγνπ «Γηάλνημε
θαη δηακόξθσζε δξόκνπ πξνο εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ ζηελ ΣΘ ΦΑΡΑΘΙΟΤ ηεο ΓΔ
ΒΟΗΧΛ» πνζνύ 12.000,00 €.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ησλ
άξζξσλ 155 & 161 ηνπ Λ. 3463/2006 (Θ.Γ.Θ.), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο, ηελ
από 5/4/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
όπσο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ιεπηνκεξώο θαηαγξάθεηαη:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Κεηνςεθνύληνο ηνπ θνπ Παλαγηώηε Ληθνιηλάθνπ.
Α. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ
έηνπο 2012, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ πηζηώζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ππαξρνπζώλ, σο εμήο:
ηνλ Θ.Α 30-7412.001 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Κειέηε βειηίσζεο ράξαμεο
δεκνηηθήο πεξηθεξεηαθήο νδνύ Κνιάσλ» πνζνύ 35.000,00 €. Πξόθεηηαη γηα
επείγνπζα πίζησζε, δηόηη ππάξρεη Αλνηρηή Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δ.Π.
«Γπη. Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Λήζσλ 2007-2013», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 02:
«Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο Πξνζπειαζηκόηεηαο Πεινπνλλήζνπ». Θσδηθόο Πξνηεξαηόηεηαο:
23 – «Πεξηθεξεηαθέο/Σνπηθέο Οδνί», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΣΠΑ θαη
επεηδή ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξόηαζε γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε
ράξαμεο δεκνηηθήο πεξηθεξεηαθήο νδνύ Κνιάσλ», ηνπ νπνίνπ ν πξνϋπνινγηζκόο δελ
κπνξεί λα θαιπθζεί από πόξνπο ηνπ Γήκνπ, είλαη απνιύησο απαξαίηεηε ε εθπόλεζε ηεο
αλσηέξσ κειέηεο. Πξνϋπόζεζε γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη έληαμεο ησλ πξάμεσλ ζην
Δ.Π., είλαη ν έιεγρνο πιεξόηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πξόηαζεο, κεηαμύ
απηώλ νξίδεηαη θαη ε ελ ιόγσ κειέηε, ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεύεη ηελ πξόηαζε έληαμεο.
Δίλαη δε θαη επείγνπζα ε εθπόλεζε απηήο, δηόηη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ δηελεξγείηαη
άκεζα θαη ην κέηξν ηζρύεη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο δηαζέζηκεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο
δεκόζηαο δαπάλεο. Σν πνζό ησλ 35.000 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ
Θ.Α 30-7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο», νη νπνίεο δηαπηζηώζεθε όηη δελ
κπνξνύλ λα εθπνλεζνύλ εληαία ζην ζύλνιό ηνπο, νπόηε ε πίζησζε απηή δελ ζα δηαηεζεί
ζην ηξέρνλ έηνο.
ηνλ Θ.Α 30-7411.015 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Κειέηε γεσηερληθώλ εξεπλώλ
ζην Ιύθεην Λεάπνιεο ηεο ΓΔ ΒΟΗΩΛ» πνζνύ 8.900,00 €. Πξόθεηηαη γηα επείγνπζα
πίζησζε, δηόηη ππάξρεη Αλνηρηή Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δ.Π. «Γπη.
Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Λήζσλ 2007-2013», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 08:
«Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Πνηόηεηα Εσήο Πεινπνλλήζνπ». Θσδηθόο Πξνηεξαηόηεηαο: 75 –
«Τπνδνκέο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΣΠΑ θαη
επεηδή ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξόηαζε γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Αλέγεξζε
λέαο πηέξπγαο ζην ρώξν ηνπ Ιπθείνπ Λεάπνιεο», ηνπ νπνίνπ ν πξνϋπνινγηζκόο δελ
κπνξεί λα θαιπθζεί από πόξνπο ηνπ Γήκνπ, είλαη απνιύησο απαξαίηεηε ε εθπόλεζε ηεο
αλσηέξσ κειέηεο. Πξνϋπόζεζε γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη έληαμεο ησλ πξάμεσλ ζην
Δ.Π., είλαη ν έιεγρνο πιεξόηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πξόηαζεο, κεηαμύ
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απηώλ νξίδεηαη θαη ε ελ ιόγσ κειέηε, ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεύεη ηελ πξόηαζε έληαμεο.
Δίλαη δε θαη επείγνπζα ε εθπόλεζε απηήο, δηόηη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ δηελεξγείηαη
άκεζα θαη ην κέηξν ηζρύεη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο δηαζέζηκεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο
δεκόζηαο δαπάλεο. Ιόγσ επίζεο θαη ηεο ζπνπδαηόηεηαο, θαζόηη ζην ζρνιείν
θηινμελνύληαη καζεηέο, ε θαηαιιειόηεηα ηνπ λένπ θηηξίνπ ζα δηαπηζησζεί από ηε
γεσηερληθή κειέηε. Σν πνζό ησλ 8.900 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ
Θ.Α 30-7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο», νη νπνίεο δηαπηζηώζεθε όηη δελ
κπνξνύλ λα εθπνλεζνύλ εληαία ζην ζύλνιό ηνπο, νπόηε ε πίζησζε απηή δελ ζα δηαηεζεί
ζην ηξέρνλ έηνο.
ηνλ Θ.Α 30-7411.016 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Κειέηε γεσηερληθώλ εξεπλώλ
ζην Ιύθεην Κνιάσλ ηεο ΓΔ ΚΟΙΑΩΛ» πνζνύ 8.900,00 €. Πξόθεηηαη γηα επείγνπζα
πίζησζε, δηόηη ππάξρεη Αλνηρηή Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δ.Π. «Γπη.
Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Λήζσλ 2007-2013», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 08:
«Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Πνηόηεηα Εσήο Πεινπνλλήζνπ». Θσδηθόο Πξνηεξαηόηεηαο: 75 –
«Τπνδνκέο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΣΠΑ θαη
επεηδή ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξόηαζε γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Δπέθηαζε
Ιπθείνπ Κνιάσλ», ηνπ νπνίνπ ν πξνϋπνινγηζκόο δελ κπνξεί λα θαιπθζεί από πόξνπο
ηνπ Γήκνπ, είλαη απνιύησο απαξαίηεηε ε εθπόλεζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο. Πξνϋπόζεζε
γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη έληαμεο ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π., είλαη ν έιεγρνο
πιεξόηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πξόηαζεο, κεηαμύ απηώλ νξίδεηαη θαη ε ελ
ιόγσ κειέηε, ε νπνία πξέπεη απαξαηηήησο ηελ πξόηαζε έληαμεο. Δίλαη δε θαη επείγνπζα ε
εθπόλεζε απηήο, δηόηη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ δηελεξγείηαη άκεζα θαη ην κέηξν
ηζρύεη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο δηαζέζηκεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δεκόζηαο δαπάλεο.
Ιόγσ επίζεο θαη ηεο ζπνπδαηόηεηαο, θαζόηη ζην ζρνιείν θηινμελνύληαη καζεηέο, ε
θαηαιιειόηεηα ηνπ λένπ θηηξίνπ ζα δηαπηζησζεί από ηε γεσηερληθή κειέηε. Σν πνζό ησλ
8.900 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 30-7413.017 κε ηίηιν
«Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο», νη νπνίεο δηαπηζηώζεθε όηη δελ κπνξνύλ λα εθπνλεζνύλ
εληαία ζην ζύλνιό ηνπο, νπόηε ε πίζησζε απηή δελ ζα δηαηεζεί ζην ηξέρνλ έηνο.
ηνλ Θ.Α 30-7412.002 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Κειέηε αλάπιαζεο παξαιηαθνύ
κεηώπνπ ΓΔ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» πνζνύ 31.000,00 €. Πξόθεηηαη γηα επείγνπζα
πίζησζε, δηόηη ππάξρεη Αλνηρηή Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δ.Π. «Γπη.
Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Λήζσλ 2007-2013», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 02:
«Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο Πξνζπειαζηκόηεηαο Πεινπνλλήζνπ». Θσδηθόο Πξνηεξαηόηεηαο:
23 – «Πεξηθεξεηαθέο/Σνπηθέο Οδνί», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΣΠΑ θαη
επεηδή ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξόηαζε γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε
παξαιηαθνύ κεηώπνπ ΓΔ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ», ηνπ νπνίνπ ν πξνϋπνινγηζκόο δελ κπνξεί λα
θαιπθζεί από πόξνπο ηνπ Γήκνπ, είλαη απνιύησο απαξαίηεηε ε εθπόλεζε ηεο αλσηέξσ
κειέηεο. Πξνϋπόζεζε γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη έληαμεο ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π., είλαη
ν έιεγρνο πιεξόηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πξόηαζεο, κεηαμύ απηώλ
νξίδεηαη θαη ε ελ ιόγσ κειέηε, ε νπνία πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύεη ηελ πξόηαζε
έληαμεο. Δίλαη δε θαη επείγνπζα ε εθπόλεζε απηήο, δηόηη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ
δηελεξγείηαη άκεζα θαη ην κέηξν ηζρύεη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο δηαζέζηκεο
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δεκόζηαο δαπάλεο. Σν πνζό ησλ 31.000 € κεηαθέξεηαη δηα
κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ Θ.Α 30-7413.017 κε ηίηιν «Κειέηεο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο»,
νη νπνίεο δηαπηζηώζεθε όηη δελ κπνξνύλ λα εθπνλεζνύλ εληαία ζην ζύλνιό ηνπο, νπόηε ε
πίζησζε απηή δελ ζα δηαηεζεί ζην ηξέρνλ έηνο.
Κεηά ηα αλσηέξσ ν Θ.Α 30-7413.017 «Κειέηεο Γήκνπ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» κε αξρηθή πίζησζε
244.650,00 € εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 160.850,00 €.
ηνλ Θ.Α 30-6261.004 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Γηακόξθσζε ρώξνπ ζην δεκ.
θαηάζηεκα ΓΘ ΛΔΑΠΟΙΖ» πνζνύ 4.500,00 €. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην
Απνζεκαηηθό. Δίλαη επείγνπζα ε πίζησζε απηή, θαζόηη κε ηελ 70/2012 απόθαζε Γ..
ιύζεθε ε κίζζσζε θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ΘΔΠ από ην ελνηθηαζκέλν θηίξην ζε ρώξν
ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Λεάπνιεο. Δλόςεη ινηπόλ ηεο
κεηαθνξάο ηνπ, πξνέθπςε ε αλάγθε δηακόξθσζεο ησλ ηνπαιεηώλ, θαζώο θαη ε
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θαηαζθεπή ηνπαιέηαο γηα ηα ΑΚΔΑ, γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε
ησλ πνιηηώλ πνπ πξνζέξρνληαη ζ’ απηό.
ηνλ Θ.Α 30-7333.005 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Γηάλνημε θαη δηακόξθσζε
δξόκνπ πξνο εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ ζηελ ΣΘ ΦΑΡΑΘΙΟΤ ηεο ΓΔ
ΒΟΗΩΛ» πνζνύ 12.000,00 €. Τπάξρεη Αλνηρηή Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ
ζην Δ.Π. «Γπη. Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Λήζσλ 2007-2013», Άμνλαο
Πξνηεξαηόηεηαο 08: «Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Πνηόηεηα Εσήο Πεινπνλλήζνπ». Θσδηθόο
Πξνηεξαηόηεηαο: 58 – «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο», ν
νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΣΠΑ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζα ππνβιεζεί πξόηαζε
γηα ηελ αλαζηήισζε θαη αλαπαιαίσζε ηνπ Ηεξνύ Λανύ Αγ. Δπζηξαηίνπ ζηελ Σνπηθή
Θνηλόηεηα Φαξαθινύ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο κειέηεο, είλαη ε
δηάλνημε θαη ε δηακόξθσζε ηνπ δξόκνπ, πνπ νδεγεί πξνο ην εθθιεζάθη. Χο εθ ηνύηνπ
είλαη έθηαθηε θαη επείγνπζα ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ , δηόηη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ
δηελεξγείηαη άκεζα θαη ην κέηξν ηζρύεη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο δηαζέζηκεο
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δεκόζηαο δαπάλεο. Σν πνζό ησλ 12.000 € κεηαθέξεηαη από ην
Απνζεκαηηθό.
ηνλ Θ.Α 30-7135.015 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Πξνκήζεηα μύιηλνπ ζηεγάζηξνπ
ζηελ ΣΘ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ» πνζνύ 4.500,00 €. Πξόθεηηαη γηα απνιύησο απαξαίηεηε
πίζησζε, πνπ πξνβιέπεη ηελ πξνκήζεηα μύιηλνπ ζηεγάζηξνπ γηα ηε ζθίαζε ησλ
επηζθεπηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηελ πεξηνρή Πιάθα ηεο
Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Κνλεκβαζίαο. Σν πνζό ησλ 4.500 € κεηαθέξεηαη από ην
Απνζεκαηηθό.
ηνλ Θ.Α 30-6262.006 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε απξόβιεπησλ
δεκηώλ από ηελ Θενκελία ηεο 6εο & 7εο Φεβξνπαξίνπ 2012» πνζνύ 14.304,90
€. Σν πνζό απηό κεηαθέξεηαη από ην Απνζεκαηηθό.
Ζ πίζησζε απηή δεκηνπξγείηαη θαηόπηλ ηεο αξηζ. 59/2012 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο
2012, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζα πξνβεί ζηε ιήςε απόθαζεο –αλακόξθσζεο γηα ηελ εγγξαθή
ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηελ «Απνθαηάζηαζε απξόβιεπησλ δεκηώλ από ηελ Θενκελία ηεο 6εο & 7εο
Φεβξνπαξίνπ», ζύκθσλα κε ην άξζξν 158 παξ. 7 ηνπ Λ. 3463/06.
ηνλ Θ.Α 30-6262.007 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Θαζαξηζκόο-ζπληήξεζε δξόκσλ
απνηέιεζκα έληνλεο θαθνθαηξίαο ζηελ ΣΘ ΡΔΗΥΑΗΑ» πνζνύ 8.241,00 €. Σν
πνζό κεηαθέξεηαη από ην Απνζεκαηηθό.
ηνλ Θ.Α 30-6262.008 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληα
ρώξνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ζηε ζέζε «ΠΗΙΑ» ηεο ΓΔ ΑΧΠΟΤ, πνζνύ
4.797,00 €. Σν πνζό κεηαθέξεηαη από ην Απνζεκαηηθό.
Ο Θ.Α 30-6662.001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθνύ αζθαιηνκίγκαηνο θαη
ζθπξνδέκαηνο γηα επνύισζε ιάθθσλ», εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 4.627,11 € θαη
εκθαλίδεηαη πιένλ κε ην πνζό ησλ 19.627,11 €. Σν πνζό ησλ 4.627,11 € κεηαθέξεηαη
από ην Απνζεκαηηθό.
Ζ δεκηνπξγία ησλ αλσηέξσ Θ.Α 30-6262.007, 30-6262.008, 30-6662.001 νθείιεηαη:
ύκθσλα κε όζα νξίδεη ην άξζξν 72 παξ. 1δ ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από ηα έληνλα
θαηξηθά θαηλόκελα πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή ζηηο 11, 12 θαη 13 Καξηίνπ 2012, ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηηο 40, 41 θαη 42 απνθάζεηο ηεο, αλέζεζε εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο κε
ηελ δηαδηθαζία ηνπ εθηάθηνπ. ην άξζξν 158 παξ. 7 ηνπ λ. 3463/2006 νξίδεηαη όηη ζηηο
πεξηπηώζεηο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο
έξγσλ όηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πίζησζε ή
απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη ζηελ
πξώηε, κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
ηνλ Θ.Α 25-6262.013 γξάθεη λέα πίζησζε κε ηίηιν «Δπηζηαζία ηνπ έξγνπ
πδξνγεώηξεζεο ζηε ζέζε ΘΟΠΡΗΔ ζηε ΓΔ ΕΑΡΑΘΑ» πνζνύ 8.125,75 €. Σν
πνζό κεηαθέξεηαη από ην Απνζεκαηηθό.
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή –βειηίσζε γεώηξεζεο θαη επέθηαζε αγσγνύ
κεηαθνξάο ύδξεπζεο Γ ΕΑΡΑΘΑ» θαη γηα ηελ επηζηαζία θαηαζθεπή πδξνγεώηξεζεο θαη ηελ
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ζύληαμε ζρεηηθήο γεσινγηθήο έθζεζεο, δεκηνπξγήζεθε αλάγθε πξόζιεςεο ηδηώηε, ν νπνίνο
δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη εκπεηξία γηα ην έξγν, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 8 παξ.3 ηνπ Π.Γ 181/87. ύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Γεκάξρνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ
ΕΑΡΑΘΑ αξηζ. πξση. 3120/10 πξνζειήθζε ν γεσιόγνο Υξίζηνο Φίιεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο
5/3/2012 απεζηάιε ν ζρεηηθόο ινγ/ζκόο πηζηνπνίεζεο από ην Σκήκα πγθνηλσληαθώλ, Θηηξηαθώλ
Έξγσλ θαη Ζιθ/θσλ, εκαηνδόηεζεο θαη Τδξαπιηθώλ Δγγεηνβειηησηηθώλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο,
πνζνύ 6.606,30 € πιένλ ΦΠΑ 23% (1.519,45 €) ζύλνιν 8.125,75 €.
Ο Θ.Α 25-6662.002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εθνδίσλ–αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο»
εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 3.668,14 € θαη εκθαλίδεηαη πιένλ κε ην πνζό 16.440,65 €. Σν
πνζό ησλ 3.668,14 € κεηαθέξεηαη από ηνλ Θ.Α 25-6262.003 κε ηίηιν «πληήξεζε –επηζθεπή
δηθηύσλ ύδξεπζεο» πνζνύ 60.000,00 €, ν νπνίνο κεηά ηελ αλακόξθσζε εκθαλίδεηαη κε ην πνζό
ησλ 56.331,86 €.
ηνλ αλσηέξσ Θ.Α. 25.6662.002 γηα ην έηνο 2011, είρε εγγξαθεί πίζησζε πνζνύ 64.310,43
€ γηα «Πξνκήζεηα εθνδίσλ–αληαιιαθηηθώλ ύδξεπζεο». Σν αλσηέξσ πνζό κεηά από δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία ζπκβαζηνπνηήζεθε ζηελ αλάδνρν εηαηξία Βίιιηαο-Ληόβνινο Ο.Δ. Σν έηνο 2011 γηα ην
ζθνπό απηό εληαικαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο ύςνπο 47.869,78 € (30.561,88 € κε ην 732/12.10.11
ΥΔΠ θαη 17.307,90 € κε ην 953/05.12.11 ΥΔΠ) θαη έκεηλε ππόινηπν σο ζπλερηδόκελν γηα ην έηνο
2012, ην πνζό ησλ 16.440,65 € (64.310,43-47.869,78). Δθ παξαδξνκήο κεηαθέξζεθε πνζό
12.772,51 αληί ηνπ νξζνύ 16.440,65, γηα ην ιόγν απηό ν Θ.Α.Δ. 25.6662.002 εληζρύεηαη θαηά
3.668,14 € πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη ε δεηνύκελε δαπάλε.
Σξνπνπνηεί ηνλ ηίηιν ηνπ ΘΑ 40-7413.009 «Κειέηε ηξνπνπνίεζεο ππάξρνληνο ΓΠ
Κνιάσλ», ν νπνίνο ιαλζαζκέλα γξάθηεθε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό, ζην νξζό «Κειέηε
ηξνπνπνίεζεο ρεδίνπ Πόιεσο Κνιάσλ».
Β. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012 θαη εληάζζεη ζ’ απηό, ην έξγν
«Γηάλνημε θαη δηακόξθσζε δξόκνπ πξνο εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ ζηελ ΣΘ ΦΑΡΑΘΙΟΤ
ηεο ΓΔ ΒΟΗΧΛ» πνζνύ 12.000,00 €, πνπ πξνέθπςε κε ηελ παξνύζα αλακόξθσζε.
Γ. Κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012
δηακνξθώλεηαη σο εμήο:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

25.994.191,50
25.720.189,79
274.001,71 θαη
δελ ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ
ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ
εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 2012.

Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 108/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνύινο πύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Ιύξαο Υαξάιακπνο
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Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

Καξνύζεο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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